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OBIECTIVELE PROIECTULUI
Dezvoltarea cadrului metodologic pentru procesul de
abilitare, creşterea capacităţii de evaluare a celor implicaţi
în procesul de abilitare şi adaptarea la cerinţele impuse de
LEN 1/2011

Dezvoltarea cadrului metodologic pentru procesul de
auditare a resurselor umane la nivel instituţional şi naţional

Perfecţionarea capacităţilor de raportare şi evaluare a
resurselor umane a managerilor universitari şi
specialiştilor în resurse umane şi adaptarea la cerinţele
de calitate impuse prin LEN 1/2011

Dezvoltarea capacităţii de realizare a rapoartelor de capital
intelectual în vederea susţinerii dezvoltării calităţii în
învăţământul superior

STRUCTURA PROIECTULUI
WP1. Analiza practicii internaţionale în domeniul abilitării, auditului resurselor umane
şi capitalului intelectual

WP2. Dezvoltarea şi pilotarea cadrului metodologic pentru procesul de abilitare

WP3. Dezvoltarea cadrului metodologic pentru auditarea resurselor umane la nivel
instituţional şi naţional şi perfecţionarea abilităţilor de raportare şi evaluare

WP4. Dezvoltarea cadrului metodologic de realizare a rapoartelor de capital
intelectual

WP5. Dezvoltarea unor platforme online suport pentru îmbunătăţirea
managementului strategic şi evaluarea resurselor umane la nivelul sistemului de
învăţământ superior
WP6. Analiza originalităţii şi detectarea similitudinilor şi plagiatului în publicaţiile
cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor (conform legislaţiei)

WP7. Management şi comunicare

ABORDAREA GENERALA

Analiza situaţiei interne şi internaţionale
Elaborarea metodologiilor / soluţiilor
adecvate
Formarea utilizatorilor, rapoarte,
metodologii
Testarea / pilotarea soluţiilor alese

Dezvoltarea şi gestionare platformelor
Comunicare şi informare

AUDITAREA RU
ABILITARE:

Cadrul legal existent

Cadrul legal existent

Practici interne şi externe de recrutare,
promovare, utilizare şi auditare a RU

Practici existente

ANALIZA SITUAȚIEI INTERNE ŞI EXTERNE

CAPITAL INTELECTUAL
Practici internaţionale în elaborarea
rapoartelor de capital intelectual în
universităţi la nivel naţional şi regional

DETECTAREA SIMILITUDINILOR
TEXTUALE
Cadrul etic şi legal existent
Soluţii de detecţie automată a similitudinilor
textuale

ABILITARE:
Operaţionalizarea metodologiei

AUDITAREA RU

la nivel de panel (5)

Metodologia de evaluare a RU

Specificaţiile la nivel de comisii (32)
Metodologie studiu de impact
ex-ante şi analiză ex-post

ELABORAREA METODOLOGIILOR /
SOLUŢIILOR ADECVATE
CAPITAL INTELECTUAL
Metodologia de realizare a rapoartelor de
capital intelectual în universităţi
Recomandări privind realizarea Raportului de
CI naţional şi regional

DETECTAREA SIMILITUDINILOR
TEXTUALE
Instrument de detectare automată
a similitudinii textuale (bilingv)
Repozitoriu texte română şi engleză

FORMAREA UTILIZATORILOR, RAPOARTE, METODOLOGII

3 sesiuni de
formare cu
personalul implicat
în procesul de
abilitare, 319
persoane grup
tinţa formate

Diaspora 2012, 35
WK, 1014
participanţi

Atelier de lucru MLWI
“Cadrul abilitării”, 50
participanţi
Raport “Cadrul
metodologic pentru
procesul de abilitare”

Raport cu specificaţii
pentru realizarea
platformei
informatice a
procesului de
abilitare

ABILITARE

60 de rapoarte ale
sesiunilor de formare si
pilotare a cadrului
metodologic (al
procesului de abilitare)
în peste 60 de
universităţi si institute
de cercetare

32 de metodologii
specifice fiecărei
comisii CNATDCU

Metodologia de
realizare a analizei
ex-post
Studiu de impact
ex-ante

Metodologia de
realizare a
studiului de
impact ex-ante a
procesului de
abilitare

5 metodologii
specifice fiecărui
panel CNATDCU

FORMAREA UTILIZATORILOR, RAPOARTE, METODOLOGII – continuare Metodologie de
evaluare a RU
pentru
activităţile
didactice şi de
cercetare

Raport privind analiza
practicii internaţionale a
politicilor şi strategiilor de
recrutare, promovare şi
auditare a resurselor
umane în universităţi şi
recomandări pentru
Romania

AUDITAREA
RU

3 sesiuni de formare
cu membrii
personalului implicat
în auditul resurselor
umane, 53 de
persoane grup ţintă
formate

Raport al atelierului de
lucru "Politici de
promovare şi recrutare în
universităţi"

FORMAREA UTILIZATORILOR, RAPOARTE, METODOLOGII – continuare CAPITAL INTELECTUAL

DETECTAREA SIMILITUDINILOR
TEXTUALE

4 ateliere de lucru internaţionale

Metodologie de realizare a rapoartelor de capital
intelectual în universitaţile din Romania

Raport privind detectarea similitudinilor
textuale din perspectiva legislaţiei în vigoare

Metodologie de realizare a rapoartelor de capital
intelectual şi recomandari privind pregatirea
raportului de capital intelectual la nivel regional şi
naţional

Raport privind testarea soluţiilor pilot şi a
gradului de adecvare la necesitaţiile proiectului

Blueprint pentru raportarea capitalului intelectual în
universitaţi

Blueprint pentru raportarea capitalului intelectual
regional şi naţional

Abilitare:

Platforma electronică pentru
procesul de abilitare:
https://uefiscdi-direct.ro/CNATDCU

Auditarea RU:
-Fişa de autoevaluare a resurselor umane
in universităţi
- Portal anunţuri joburi complementar
EURAXESS
- Portalul „Brain reclaim Romania”
va continua intr-o variantă imbunataţită :
„Brain reclaim Romania” 3.0

Dezvoltarea şi gestionare platformelor
Software pentru detectarea
similitudinilor textuale:
SEMPLAG: Softul este la
varianta 0.4.5

COMUNICARE SI
Comunicare
şiINFORMARE
informare

Pagina proiectelor strategice: http://www.forhe.ro

Pagina web a proiectului : http://aer.forhe.ro
Conferinţă de lansare şi de închidere a proiectului
Seminarii şi workshop-uri

Platformele informatice
Strategia de comunicare
Manual de identitate vizuală

VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE !

